
EEN WOORDOVER HET SPINNEN

EN DE SP TNTU IGEN DER INSEKTEN.

Ik breng hier .sleclits een woord over bovengenoemd onderwerp

in het midden ; ik schrijf geen uitgewerkte verhandeling. Dank-

baar erkennen wij , dat in de werken der entomologen van vroe-

geren en lateren tijd een schat van waarnemingen en beschrijvin-

gen van spinsels en van organen is weggelegd, maar er is, naar

mijne overtuiging, behoefte aan eene opzettelijke en vergelijkende

studie van dit alles. Er is een aanzienlijke voorraad van bouw-

stoifen , maar zij zijn ongeordend opgetast ; zij wachten op sor-

teering, om ze daarna onderling te vereenigen tot één geheel,

waaraan nieuwe materialen, ter gepaste plaatse, kunnen worden

toegevoegd.

Vraagt men wat beteekent, in de wetenschap, het woord "spin

nen?" welke organen mogen "spintuigen" heeten ? Men krijgt er

noode een antwoord, althans een voldoend antwoord op. Zit het

karakter van spinnen in het feit, dat er een draad gevormd

wordt? Zeker niet hierin alléén. Het is reeds vroeg aangemerkt,

dat het spinnen van rupsen beter vergeleken kan worden met

het trekken van metaaldraden. Als een diertje zich ophangt aan

een' draad, gevormd door het uitrekken van taai slijm of speck-

s''
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sel, is (lat (Ian eig'enlijk sj)iniicn ? Of moeten wij liet karakteris-

tieke zoeken in de aanwezigheid van uitwendige spintuigen, die

aan eene stof, in het ligchaani afgescheiden, welke dan ook,

den draadvorm verleenen'? Of eindelijk moet het grootste gewigt

gehecht worden aan het bestaan van inwendige organen, welke

eene bepaalde vloeistof bereiden, die, geloosd wordende, in de

gedaante vau draden te voorschijn treedt, en meestal zijdestof

wordt genoemd'? Ik zal er mij nu niet aan wagen, deze en soort-

gelijke vragen te beantwoorden, maar ik wensch in hetgeen

volgt de overtuiging te wekken, dat het niet ongepast is er de

aandacht op te vestigen. Daarenboven, al wil men de vraag naar

de wetenschappelijke beteekenis van de woorden spinnen en sp'm-

titigen ter zijde schuiven, dan vervalt nog geenzins de belang-

rijkheid van een vergelijkend onderzoek naar het verband tus-

schen de wijzingen van de spinorganen en den aard en vorm

van de produkten, die zij leveren; dan mogen wij ons nog niet

ontslagen achten om op te sporen , of en in hoeverre andere ver-

rigtingen des ligchaams invloed uitoefenen op de plaatsing, de

gedaante, de proportie tnsschen de onderdeden der spintuigen,

en wat des meer zij. Een ieder weet, dat de spintuigen in den

regel eindigen in het hoofdeinde des diers, dat slechts als bij

uitzondering het spinnen uit het achterlijf plaats vindt ; maar heeft

men er zich aan gestoord, om te weten, welke oorzaken of wetten

voor deze feiten bestaan ? ik twijfel er aan. Welligt zal men ge-

neigd zijn te zeggen, dat het spinnen uit het achterlijf alleen

eigen is aan volwassen insekten , die dan gelijk staan met spin-

nende spinnen [spinnekoppen =^ spinnende koppen, in tegenstel-

ling van de niet-spinnende ?
|

, w^ien in de jeugd reeds de vorm

der volwassenen eigen is. Maar, behalve dat dit niets verklaart,

denke men er aan , dat larven van gaasvliegen en mierenleeuwen

gezegd worden achterwaarts te spinnen. Ik heb er voor 't oogen-

blik niet tegen , dat men haar het spinvermogen toekenne , maar

ik geloof, dat in casn juist de vraag te pas komt, is het spin-

nen van deze larven dezelfde verrigting als die van volwassen

insekten ?
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Een insekt, dat levenslang spint, is mij onbekend. Als voor-

beeld, en meestal als eenigst voorbeeld van het spinnen van een

volwassen gekorven dier, geldt If>/drupki:'us piceus en andere

soorten van dit geslacht. En daar dit spinnen gebeurt ter beseiier-

ming van de eijeren , die gelegd worden , spinnen alleen de wijf-

ies. Zelfs dan, als het mannetje medewerkt tot liet vormen van het

eijer-cocon, dan is zijne hulp slechts mechanisch. De tegenwoordig-

heid van Bydrophilus caraboides </ op den rng van het wijfje , is nood-

zakelijk om het mal te vergrooten, waarom het vrouwtje het nestje

spint. ' De uitwendige spinhuizen van de groote watertor zijn door

Lyonet en Miger afgebeeld en beschreven, terwijl Leon Dnfoiir

de inwendige onderzocht. Talrijke getakte secretie organen liggen

onder de eijernesten en verhelfen er zich even boven: hunne zes

of zeven stammen vereenigen zich in een korten, breeden hals,

waarmee verscheidene buisvormige réservoirs in verband staan
,

die het vocht zullen moeten uitstorten in de beide spinhuizen.

Noch de beschrijving, noch de afbeelding geeft een helder inzigt

in den geheelen toestel. Onder anderen blijkt niet duidelijk, hoe

de guives avi gères inmonden in de calice en hoe de verbinding

van de réservoirs met de filières tot stand komt.

Er is er, die aan Chri/sops Perla en andere Hemerohii het

spinvermogen toeschrijven; laat ons zien wat hiervan zij. Elk eitje

zit als 't ware op een steeltje, zoo als bekend is. Ik nam het

eijerleggen van gaasvliegen waar op den ßden en T^en Augustus,

1853, en op den 23sten van die maand. Het laatste voorwerj)

legde 30 eitjes; er waren eenige draden zonder ei. Het insekt

stond eenigzins hoog op zijne pooten , rigtte het geheel e achter-

lijf een weinig opwaarts en kromde dan de laatste drie of vier

ringen naar beneden, zoodat de punt het blad raakte. Dan werd

eene tikkende beweging gemaakt, waarbij de uitstorting van vocht

scheen te beginnen. Het gebogen gedeelte wordt nu weer opge-

1 Zie over Spinnende watertorren , in het Album der Xafuur , 1855 , bl. 3.'i volg.

2 Zie Lyonet, Ouvrage posthume PI. 13 fig. 9 et 11. Miger, Ann . du Muséum
,

Tom. 14, PI. 28. L. Dufoiir Ann. d. Se. Nat. Tom. 6, p. 445, fig. 5—8.

«*
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heven en er vormt zich een draad. Hij bekomt eenc lengte, ge-

lijk aan den afstand van het bladvak tot de punt van het ach-

terlijf. IJijna terstond wordt het ei gelegd, dat op het genoegzaam

geconsolideerde steeltje blijft zitten, en meestal door zijn gewigt

hetzelve een weinig buigt. De larf j es kwamen na twaalf of der-

tien dagen uit en bleven eerst op de doppen zitten ; bij aanraking

klemden zij zich goed vast en sloegen met het achterlijf heen en

weer. Zij verslonden weldra gretig bladluizen van boonen en

rozen. Ik kon niet anders bemerken, dan dat de draad uit dezelfde

opening, ouloa , kwam als het ei, en meende te mogen aannemen,

dat de draad niet herkomstig is uit eigenlijke spinorganen, zoo

als bij de watertorren. Ik verzuimde toen een anatomisch onder-

zoek • en kende de onderzoekingen van L(5w en Schneider niet.

Laatstgenoemde nam het eijerleggen waar en kweekte de larven

oj). Hij zegt uitdrukkelijk, dat op het laatste segment van het

achterlijf zich bevinden a/i/is et organum ad fila dnceìulu deaùina-

tiiìi)^ nadat hij vroeger vermeldde, yöw^?/rt viateriem Unaccm e vnloa

ejicit. 2 Hij bedoelt dus door de eerste woorden geen afzonderlijk

spintuig, terwijl evenmin aan Löw, bij zijn uitvoerig anatomisch

onderzoek, iets van inwendige spinorganen bleek. Zeer opmerke-

lijk is de uitgebreidheid en vorm van de speekselklieren
;

doch

wij mogen hierbij niet verder stilstaan. Alleen zij opgemerkt, dat

Schneider de zonderlinge fout begaat, de oj) den maag volgende

darm ileum en de endeldarm dvode/noj/ te noemen, waartoe L(iw

geene aanleiding gaf.

De larven van de gaasvliegen spinnen zich een sterk, lederachtig,

'. Reaumur zag het eijerleg-gen uiet, maar zegt: J^lmagine une móchauique

asses simple par laquelle le pédicule de Voeuf peut èi re filé. Ook sprecikt hij van

un long pédicule soyeux. Mé.m. III. 388. De waarneming van Graft' verscliilt

weinig van de mijne. Zie Ratzebui-g, Forst- Jnsevtmi , HT. 24ri, in nota. Ilij

prijst Reaumur zeer, omdat hì^ fimagwe zegt, en niet, zoo als anderen, als

waargenomen opgeeft, wat slechts eene gissing is. Hij prijst deze eerlijke han-

delwijze aan, en eindigt met: Besser nirhf.s tuissen, als unrichtig n-issen.

- Zie Sehn. Symholae ad monographiam generis Ctirgsopne. J 'ra fisi. IS.'il ed.

major. p. M et 55. Löw in Germar's Zcitscli. IV. p. 427.
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wit, stomp eirond cocon. Rambnr zegt: //^s- filières sont situées à

l'extrémité anale, ce qui. les rapproche de celles des Myrmeléonti-

des
,

dont elles ont encore la forme. ' Het jeugdig insekt en het

volwassen, beide spinnen alzoo uit het achterlijf, en nogtans be-

hoort men aan twee verschilleade stelsels van organen en lïinc-

tien te denken. Men kan niet aannemen, dat de spintiiigen van de

larve metamorphoseren in die van het volkomen dier , en het

onderzoek zal zeer waarschijnlijk leeren , dat zij gedurende het

popleven worden geabsorbeerd, zoo als bij vlinders pleeg te ge-

schieden.

Wij werden daar gewezen op de larven \an Myrmeleontiden.

Het is wel der moeite waard, even bij hen stil te staan. Op de

maag volgt een dunne darm , die met een blaasje inmondt in het

peervormig rectum. Dit eindigt in een' hoornachtigen koker, die

naar buiten kan geschoven worden. Volgens Ramdohr is de en-

deldarm de bewaarplaats van de zijdestof, de dunne darm de

aanvoerbuis en de hoornachtige koker de uitwendige spinhuis. Hij

bevestigt, wat reeds door Eéaumur's proef bekend was, dat het

diertje geene excrementen loost, aangezien de dunne darm niet

dikker is, dan een Malpighiaansch vat en dus geen doorgang

verleent aan drekstof. Evenwel schijnt het hein toe, dat ''het-

geen uit de maag door den darm wordt afgevoerd eene massa

is analoog aan de zijdestof der rupsen, en dat de endeldarm

alzoo de dienst doet van gewone spinvateo." ^ Men moet met

Siebold zwarigheid maken, om de maag voor een orgaan te

houden, dat eene zijdeachtige stof afscheidt, vooral op grond

van het later onderzoek van Leydig. ^ Noch Ramdohr, noch

' Zie hes Insectes Newaptères
,

p. 423.

- Z. Die Verdan'ings-WerTczeuge der Insecten
, p. 60, § 80, Tab. XVIT, fig.

1. Verg. p. 153—157. Burmeister, Handbuch, II. 989-992. Zonderling klinkt

de rede, waarom Ravndohr de spinvaten bij de spijsverteringsorganen be-

handelt, namelijk, omdat zij bij de metamorphose speekselklieren zouden wor-

den. L. 1. p. 58, § 77.

3 Z. Siebold, Verql. Anat. I. 603, nota 38. Leydig, Zum feineren Bau der

Arthropoden, in Müller, Archiv, f. Anat. und Fhys., 1855. pag. 449. Tab. 18,

fig. 48.
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L. Diifonr hebben de plotselinge verwijding van den dunnen darm
,

door hen vhezicje knoop genoemd, goed gekend. Zij bestaat uit

eenige zakvormige, zamcnhangende afdeelingen , waarop het rec-

tum, als eene dunne groote blaas volgt. De structuur van den

zoogenaamden knoop verschilt van die des overigen darmkanaals.

Er is een homogene chitine-hnid, die van binnen niet bedekt

wordt door een epithelium , maar aan de buitenkant door eenige

dwars-gestreepte en vertakte spieren en eene digte laag van cel-

len. Deze cellen ontbreken geheel in het rectum. De chitinehuid

gaat in het buisje over, met tafelvormige cellen op de buiten-

vlakte. Ik moet opmerken, dat het mij niet duidelijk is, hoe

Leydig zich het verband van het buisje met de zoogenaamde

knoo}) voorstelt, tenzij ook het rectum met chitine bekleed zi],

wat niet blijkt. Hij houdt het er voor, dat de cellen van den

knooi) de afscheiding van de gele vloeistof verrigten en het re-

ctum als reservoir dient. In meer bijzonderheden treed ik niet,

omdat het aangevoerde voldoende is, om op te merken, dat bij

de mierenleeuwen geene afzonderlijke spinvaten bestaan, tenzij

men zich geregtigd vinde, om de knoop { Drüsensack Sieb.) voor

een zakvormig spinvat te verklaren. Mij komt dit onaannemelijk

voor, en ik meen, dat wij te doen hebben met een darm secre-

tnm , dat in di-aadvorm geloosd wordt. Burmeister vond eene

soortgelijke inrigting, als van den gewonen mierenleeuw, bij

M1/ rmecoleo7i lib ei lid old es. (^L. l.)

Ik ben geneigd, om de afscheiding van het schuim, waarin

de larf van Cercopis spu u/aria zich verschuilt, met het boven-

staande in verband te brengen. Waarnemingen leerden mij , dat

ook dit diertje geene excrementen loost, doch uit het achterlijl"

een darmslijm, tot bellen opgeblazen, te voorschijn brengt. De

dunne darm is iets wijder, dan in den niierenleeuw, en ledig.

Welligt wordt lucht uit dien darm in het rectum geperst en

komt hierdoor het bellenblazen tot stand. ' Er is geen verschil
,

' Zie mijn stukje: Het schuimbeestje en de koekoek: in de Blikken der

Natuur, 1855, n'\ 2, bl. 55 volg. Over den zonderlingen loop van het darm-
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dan in den vorm van het secretum, doch dit vindt men bij

eigenlijk spinsel ook. Of bestaan de palissaden van Vollenhoven's

Neiiiatus vallalur niet uit opgetaste blaasjes, zoodat hij ze te regt

schiiimpalissaden noemt en van gedroogd aphisckiùvi spreekt ? '

Dit breng-t mij er als van zelf toe, om een woord te zeggen

van de larven van Lepidoptera en Rymenoptera, De rupsen van

vlinders en de bijrupsen van bladvvespen hebben punten van

overeenkomst en van verschil, in meer dan een opzigt. Het.spin-

vermogen komt aan beiden in meerdere of mindere mate toe. Zij

ontlasten de spinstof uit het hoofdeinde, en scheiden deze vloei-

stof af in gepaarde organen, die zich achterwaarts, langs het

spijskanaal uitstrekken, zonder met dit kanaal in gemeenschap

te komen. Wel heeft men in twijfel getrokken , of het achterste

einde van de spinvaten in den darm inmondt, maar zelfs bij

Lyonet, op wien men zich beroept, is er geen bewijs voor te

vinden, en ik heb het bij geene enkele rujjs gevonden. Audouin

twijfelde ook bij zijn onderzoek van de wijngaardmot, doch ein-

digde met geen verband aan te nemen. ^ Ik zal aanstonds op de

spinvaten terugkomen.

Vele rupsen spinnen terstond na het uitkomen uit het ei, ge-

durende den wasdom en bij het verpoppen, de bijrupsen doen

het zelden anders, dan bij het popworden. Die van het ge-

slacht Lyda maken eene uitzondering. Gezellig levende maken

zij een gemeenschappelijk spinsel, maar verpoppen "zonder spin-

sel" in den grond. Hartig meent, dat aan het einde van het

voedingstijdperk de spinstof volkomen verbruikt is, en de larf'

na de laatste vervelling, niet eens zooveel overhoudt, om een

kanaal van het volwassen dier, zie men Ramdohr en Dufour, vooral Doyère
,

SvA- les tubes digestifs des Cigales, in Ann. d. Sc. nat. 2<le Série. XI. p. 81.

PI. 1. Victor Cams, Icônes Zootom. Tab. XV. f. 14, 15. Leipz. 1857.

' Zie Tijdschr. voor Entomologie, I dl. bl. 191 volg. pi. 12, fig. 2.

- Zie Chenille qui ronge le bois de Saule, p. 112, PI. V. fig. 1 en vooral pag.

503 suiv. PI. XVIII. fig. 3 et 4. Audouin, Hist. d. Ins. nuisibles à la vigne,

pag. 95. PI. 7. fig. lOb. Hoewel hij in de verklaring van deze figuur van

insertion spreekt, zegt de tekst, adhérer au canal intestinal.
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draad te maken , waarlangs /ij zich zou kunnen bewegen ,
zoo als

zij vroeger pleeg te doen, veelmin om zich een cocon te spin-

nen. Ik laat deze redenering voor wat ze is, ais niet gesteund

door een anatomisch onderzoek, maar ik merk aan, dat later

door denzelfden schrijver van een vliesje wordt gewaagd, dat

het pophol van Lyda bekleedt. Het bestaat , zegt hij , niet uit

zijdedraden, maar uit kleefstof [KUt). Wat door dit woord ver-

staan wordt is eenigzins onzeker, want nu eens heet het "niet-

uitgesponnen , maar opgelegde zijdestof" dan eens "een kleverig

speeksel." ' Is het eerste waar, dan leveren de spin vaten ten

leste nog eene stof, die niet in den vorm van di-aden ojitreedt,

maar uitgespreid kan worden tot een vlies. Moest men het laatste

aannemen, dan wordt vereischt, dat het onvermogen van de

spintnigen
, en het vermogen van de speekselklieren stellig wor-

den aangetoond en bewezen. Bij gebrek aan onderzoek, mag ik

geen uitspraak doen, maar toch wel mijne overtuiging uitspreken,

dat het eerste gevoelen mij het waarschijnlijkst voorkomt, omdat

het in volkomene overeenstemming is met hetgeen wy bij vele

S|)insels zien gebeuren. Hartig zelf verzekert, dat binnen het

l)arkamentachtig cocon van sommige blad wespen cene doorzigtige

onafgebrokene membraan voorkomt. Onder de Lapiâoplern zijn

de voorbeelden uienigvuldig van cocons, die uitwendig draden
,

inwendig een meer of min digt en dik vliezig pophol vertoonen
,

hoezeer het zamenstel niet steeds geheel hetzelfde is. Wat nu in

vele gevallen vereenigd in een cocon voorkomt, is bij Lyda ver

van elkaar verwijderd ; het draadspinsel blijft boven den grond
,

tot gemeenschappelijk gebruik, het vliesspinsel is onder den

grond, voor eigen lijf alléén bestemd. Het zou gemakkelijk val-

len uit de rupsen voorbeelden aan te halen, die tusschen deze

uitersten, als zoovele overgangen, zouden passen.

Uit het medegedeelde mag men reeds de gevolgtrekking af-

leiden, dat cocons hoofdzakelijk gevormd zijn uit twee stoften.

I Zie Die Familien der Bladwespen und Holzwespen ^ I. 49 il. 322.
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de eene drnadvormende , de andere vliesvorniende, mag ik mij

voorloopig zoo uitdrukiven. Van vreemde bijvoegsels, hout, blad,

haar, enz. behoeven wij hier niet te reppen. Van de evenredig-

heid, waarin deze stoffen aanwezig zijn, en van de verhoudin-

gen, die zij in constructiven zin tot elkaar aannemen, hangt

voor een goed deel de geaardheid en ook de technische waarde

van het cocon af. Hartig leert ons, dat het cocon van Cmibex

Amerinae "slechts bestaat uit Spinnmnsse zonder draden , en dat

deze bijna water-heldere Spiunmaterie in dikke banden, netvor-

mig doorboord, tot een cocon is zaamgevoegd , zoodat men de

larve vrij er in ziet liggen." {L. l. p. 50). Later noemt hij het

netwerk fijn gemaasd, (p. 71). De uitmuntende afbeelding van

van Vollenhoven geeft er ons eene duidelijke voorstelling van;

hij vergelijkt het cocon met een getaand vischnetje. ' llylotumue

hebben een soortgelijk , netvormig spinsel , maar daarbinnen nog een

afzonderlijk, digter omkleedsel, tot vorming van het eigenlijk

pophol. (Hartig /. /.) Deze inrigting is door van Vollenhoven van

Hylotoma Rosae afgebeeld. Hij vergelijkt eveneens het buitenst

spinsel met dat van C. Amerinae, en noemt het tweede "een

zeer fijn en schijnbaar vliesachtig weefsel." - Ik dacht bij de

eerstgenoemde cocons dadelijk aan die van Saturnia IrifenesUata,

waarvan de wand uit breede, goudglanzige banden bestaat, die

een traliewerk vormen, waarin men de pop van de uil ziet lig-

gen. Eu toch is er verschil te bespeuren. Wij vinden hier name-

lijk steeds eerst losse draden of luchtig draad weefsel, vlokzijde
,

en tusschen de tralies ten minste één lengtestrook van fijner

draad weefsel. In de hoeken van de groote mazen en in de onre-

gelmatige kleine ruimten, die tusschen hen voorkomen, is door-

gaans een eenigzins fijner draad weefsel te zien. ^ Merkwaardig

I Zie dit Tijdschrift S^e Dl. bl. 106. PI. 8. fig. 4.

Zie L. 1. 4Je Dl. bl. 73. PI. 2. fig. 9.

5 Mijn onderzoek van deze cocons is nog niet afgeloopen , doch ik hoop er

op terug te komen, als ik ook de spinorganen der rupsen van S. trifenestrata

heb kunnen waarnemen.
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is nog voor mijn tegenwoordig doel , wat Rosei meedeelt van

liet cocon van Zygaena Fili pendìi! ae. De rups maakt eerst

een perpendiculair, effen spinsel, en ''als ze dit geheel vervaar-

digd heeft, bevochtigt zij het overal met een waterachtig slijm,

dat, kort daarna opdroogende, niet alleen een andere koleur,

maar tevens zoodanig een glans krijgt, als of het met vernis be-

streken ware."

Bedrieg ik mij niet, dan komen door de eigenlijke rupsen het

meest cocons voor, die geheel of grootendeels uit draden en

draadweefsel bestaan, en voor een geringer deel uit vernis-be-

kleedsel of vernis vliezen. In de viltige weefsels van motten is

het draadweefsel onmiskenbaar, en zelfs waar het uiterlijke aan-

zien geen draad doet vermoeden, daar is zij toch te vinden.

Beschouw eens de cocons van Bombyx Quercus of van B. Tri-

fola ;
' oppervlakkig zou men zeggen , die van eene bladwesp

voor oogen te hebben. En toch de rups vi^indt, onder onophou-

delijk draaijen van het voorlijf, een draad om zich heen, vlecht

er haartjes van haar ligchaam tussclien, en vormt zoo een vasten

wand. Daarenboven is het vernis bij de rupsen meestal als met

de zijdedraden vereenzelvigd, hetzij dat zij er meê doortrokken

zijn , hetzij dat zij er mee bedekt zijn ;
zeldzamer vormt het vernis

geheel afzonderlijke vliezen. Ik mag bij mijne geringe kennis van

bladwesp cocons en andere vliesvleugeligen, niet dan schoorvoe-

tend oordeelen, maar zoover ik weet, vindt men er geene afhas-

pelbare cocons onder, geene vlokzijde, veel meer vliezig weefsel

of viltig, en niet zelden met vreemde bijmengsels. Ik herinner

nog aan de taaije, sterke, vliezige cocons, die verschillende wes-

pen en bijen in de cellen plegen te maken.

Thans doet zich de vraag voor, is er verschil tusschen de orga-

nen, die het spinsel leveren, bij de verschillende groepen of zelfs

soorten van insekten ? Op de speekselklieren die, naar sommigen,

zouden bijdragen tot cocon-formatie slaan wij geen acht
;

wij be-

1 Rosei I. bl. 36; § 7 en bl. 368 § 7. Tab. 35 a en J fig. 2. Sep. IV, 17

en 18 II. IV. 13 en 14.
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palen ons tot de organen, die door allen spinvaten genoemd

worden {organes séricigenes).

Dat de spinvaten van torren geheel afwijken van die van

andere Insekten is boven reeds met een woord aangeduid. Ik

voeg er niets bij, dan dat zij nog onvolledig en oppervlakkig

onderzocht zijn.

Kamdohr (Z. /. p. 59 § 79) heeft de spinvaten van rupsen en

enkele andere larven vergeleken met die van de Piezata. Vol-

gens hem zijn de spinvaten van de rupsen aan beide einden ver-

dund of buisvormig, dus in het midden dikker, terwijl die van de

H>/ menopte ra overal bijna even wijd zijn, met een buis naar den

mond toe. In de rupsen loopen de voorste buizen van den kop,

evenwijdig aan elkaar, tot het midden des ligchaams, buigen

zich dan zijdelings weer voorwaarts en keeren zich, op korten

afstand van den kop, weer naar beneden. Alleen het dunnere

achtereinde zou eenige wijzigingen ondergaan in rigting en kron-

kelingen, waarvan voorbeelden worden genoemd. Daarentegen

zijn de spinvaten van de bijrupsen van den aanvang af onregel-

matig her- en derwaarts , voor- en achterwaarts gebogen , en gaan

met deze bogten langs de maag naar beneden. Als voorbeeld

geeft hij Tenlhredo Amerinae, Tab. 13, fig. 4. Dat hij bij de

beschrijving van de vaten der eigenlijke rupsen de langst en

meest bekende, d. i. die van B. Marl voor den geest had, lijdt

geen twijfel. Malpighius, Reaumur, Rosei en anderen hadden

er beschrijvingen en afbeeldingen van gegeven.

Het is echter gemakkelijk aan te toonen, dat het verschil,

waarop Ramdohr wijst, tusschen de genoemde groepen geenzins

algemeen is; de vorm van de spinvaten, zoo als hij die van

Tenthredo afbeeldt , is mede aan vele ware ru])sen eigen. Of de vorm

van deze ook bij gene voorkomt is mij onbekend. Ik moet nog

opmerken, dat de uitvoerbuizen, al zij het in mindere mate,

even goed wijzigingen ondergaan, als het dunnere achtereinde.

Laat ons eenige voorbeelden wat van naderbij beschouwen.

Duidelijkheidshalve geef ik als fig. 1 eene afbeelding van goed

gevulde spinvaten van B. Mori, naar een praeparaat van Schu-
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baert (n" 69), en eene kopij van Ramdolir, als fig*. 2. In beide

is h de biÙH Ol' liet ontlasting-skanaal , / het ligchaam , bij de

rupsen doorgaans bewaarplaats, réservoir, genaamd, en ,s de staart

of bet dunnere achtereinde. Ik kom op deze benamingen terug,

en wend mij nu tot andere voorwerpen, In de eerste figuur

is dus uitgedrukt de type van het spintuig van eene rups, in

de laatste die van eene bijrups. Gaat men de overige figuren

na, dan treffen wij de eerste type weder aan bij fig. 3^7. Pupilio

Machaon, eene rups, die slechts een gordel en een ophangnetje

spint, toont een weinig ontwikkeld spintuig, waarmee veel over-

eenkomt dat van de Beerrups, Chelonia Caja. Van deze weet

men, dat zij een volumineus, doch zwak cocon vormt, slechts

versterkt door de menigvuldige haren van hare eigene huid. Fig.

4 is het zeer vergroote spintuig van Pyralis vitana , ontleend

aan Audouin, dat, in evenredigheid, een aanzienlijke plaats in

het ligchaam inneemt. Zij hebben twceinaal de lengte van de

rups, terwijl die van Machaon naauwlijks de lengte des ligchaams

bereiken en die van de Beerrups korter zijn. Dat echter de op-

gave van de lengte weinig waarde bezit, als men niet let op de

proportie der deeleu, schijnt der aandacht te zijn ontgaan. On-

tegenzeggelijk hebben Zerene grossnlariuta (fig. 5 A en B) en de

Geometra (waarschijnlijk Ennomos alniarla) van fig. 6 vrij lange

spintuigen , hoewel zij beide niet zeer veel spinvocht behoeven.

Nu en dan maken zij gedurende den groeitijd een ophangdraad

en bij de verpopping eene "wijdluftig gevlochtene en doorzigtige

behuizinge." Ziet, de lengte van n" 1 wordt verkregen, door

sterke ontwikkeling van het ligchaam en de staart, zoo als ook

bij n" 4 , maar bij de beide spanrupsen vooral door de groote

lengte van de uitvoerbuizen. Wel is het ligchaam ook tamelijk

lang, maar de staart is zwak.

Laat ons , voor dat wij de andere hoofdvorm (fig. 2
j

gadeslaan
,

de meergenoemde drie onderdeden eens wat nader beschouwen.

Het komt mij in de eerste plaats voor , dat de evenredigheid dezer

deelen niet alleen in verband met de functie, maar ook in ver-

band met het overig organisme, met de totaliteit van het dier,



123

moet worden beschouwd. In lig. 5 en 6 is bet duidelijk, dat bet

ligchaam en de staart ongeveer in bet aebterste derde deel des

diers zijn gelegen. Stelt men zicb voor, dat in eene spanrups de

buizen verkort worden of zicb kronkelen, dan zouden de beide

volgende deelen gedeeltelijk in de voorste helft van het dier ko-

men te liggen. Herinnert men zich nu, boe de spanrups zich be-

weegt, dan beseft men terstond, dat in dit geval het dikste en

volste gedeelte van het spintuig in de bogt zou geknepen wor-

den en dât waarschijnlijk wel op drie plaatsen: b. v. in eene

rigting, die men in fig. 5 B van e tot e kan trekken. Bij de

gegevene inrigting wordt de dunne buis aan de buiging blootge-

steld, zonder schade voor de essentieelste deelen des orgaans.

Opmerkelijk was het, dat er eene zamensnoering en ledige plaats

in het spijskanaal aanwezig was, die waarschijnlijk zal ontstaan

zijn door de kromming van den rug. Ik vond bij a pas doorge-

slikt voedsel, van b tot c eene digtere massa, waar dan de ledige

plek volgde en verder weer de meer compacte stof tot d; v zijn

vasa malpighiana.

Ten anderen merk ik aan, dat ik voorshands de uitdrukkin-

gen: buis, ligchaam en staart heb gebezigd, om neutrale namen

te hebben, waarin geene beslissing over de functien kan liggen.

Over de buizen bestaat geen verschil, maar als men het middelste

gedeelte réservoir
, bewaarplaats , en bet uiteinde sécrctevr , afschei-

dings-orgaan , spinklieren, enz. noemt, dan loopt men gevaar van

minstens eenzijdig te oordeelen. Het blijkt, dat men de staart voor

het orgaan houdt, dat de zijdevloeistof secerneert en uitstort in

bet ligchaam, waar het bewaard wordt tot tijd en wijle, dat het

gebruikt moet worden. En zelfs zij, die spreken van verschil van

spinvocht in hetzelfde dier, raoeijen zich weinig met de vraag,

of het vocht in het reservoir verandert, omdat het daar toeft en

wisseling van bestanddeelen onderling tot stand komt, dan of

het reservoir zelf nieuwe stof afscheidt en met het oorspronke-

lijke mengt. De eenige weg, die tot zekerheid leiden kan, is

door den grooten Lyonet ingeslagen. Zijn lö^e hoofdstuk is een

uitmuntend deel van zijn werk.
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In de wilgenrups vond hij cene gunstige omstandigheid; de

staart is daar wijd , zoodat men er het vocht kan waarnemen en

vergelijken met dat van het ligchaam. Ook de buis is betrekke-

lijk wijd. Nu en dan vond hij lange, dunne, brooze, doorschij-

nende draden , die hij voor gestolde zijdevloeistof houdt ,
• in de

buizen. In het middelste deel ontmoette hij eveneens eenige soort-

gelijke draden , maar slechts in het voorste gedeelte ,
^ niet in de

nabijheid van, noch in de staart. De witte stof was hier minder

taai en dit "schijnt aan te toonen dat deze zelfstandigheid daar

nog niet de noodige bereiding { aprêts) had ondergaan, om ge-

sponnen te worden; eene bearbeiding, die blijkbaar in het mid-

delste gedeelte tot stand komt door bemiddeling van ({efriolécitles
,

waarvan dit deel voorzien is, en die waarschijnlijk zoo vele klie-

ren zijn , welke aan deze stof een sap leveren
,

geschikt om haar

taai en spinbaar te maken." Hij onderzocht niet alleen de eigen-

schappen van den inhoud , maar hij droeg tevens kennis van

verschil van structuur. Ik zwijg van het kunstig zamenstel van

de buis, door hem aan het licht gebragt. Het ligchaam van den

toestel ziet er, bij den eersten aanblik, uit als de huid van een

slangetje, de staart toont die schubgelijkende facetten uiterlijk

niet. Het vergrootglas leert hem, dat er twee vliezen zijn en dat

tusschen hen petites molécules plus ov moins hexagones geplaatst

zijn ; deze ligchaam pj es hebben een eigen wand en zijn vrij vast

gehecht aan het buitenvlies. Wij zagen reeds, dat hij ze voor

klieren houdt. In den staart kon hij de molécules niet, dan met

moeite, gewaar worden, ja somtijds geheel en al niet. Zij zijner

grover en onregelmatiger.

In de hoofdzaak bevestigen de latere mikroskopische onder-

zoekingen wat Lyonet heeft gevonden; in de bijzonderheden is

onze kennis vooruit gegaan. Zoowel Heinrich Meckel, alsLeydig,

1 Men houde in het oog, dat hij in water of in spiritus gedoode voorwerpen

aan het anatomiseermes onderwierp.

- Ils occupaient enaemlle une longueur de 15 lignes. Après ces 15 lignes de dis-

tance
,

je n'ai plus trouvé^ dans ce sujet ^ aucun filet pareil jusqu'à Vautre extré-

mité de ses vaissaux soyeux, p. 502.
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heeft zeer belangrijke waarnemingen van verschillende rupsen

openbaar gemaakt, waaruit ik slechts het volgende ontleen. Mec-

kel vond ' zeer groote overeenkomst tusschen speekselklieren en

spinklieren," zoodat hij ze, om zoo te zeggen, als variëteiten van

ééne soort beschouwt. Hij kent aan de rupsen twee paren speek-

selklieren toe; de bovenste zijn blijvende, die in de larve en in

het volwassen dier speeksel kannen leveren : de onderste gaan

bij de metamorphose verloren, zij geven spinsel. Men heelt hen

den naam Serikierien , Sericteria, gegeven. Onze fig. 10 (fig. 25

Meek.) is een stuk van het ligchaam des Sericteriums van Cossus

îigniperda
, als ideale lengtedoorsnede geteekend; aa is de uit-

wendige itinica propria, hh is het vlies van de holte, de gestreepte

tunica inuma, waarvan gg de dikte doet zien. Tusschen deze

vliezen liggen de cellen, waarvan b er eene vertoont, aan de

binnen vlakte gezien, met haren f'ullikulüsen Kern, gelijk er in de

lengte-doorsnee eveneens opgemerkt worden , dd. Bij /' vertoont

zich de doorsnede van een luchtvat. Ik vestig op dit punt bij-

zonder de aandacht, omdat ook Lyonet opzettelijk vermeldt, dat

er geene luchtvaten naar de buis gaan, maar wel naar het lig-

chaam en de staart, waarvan de grootsten zich vooraan bevinden.

Wij mogen hieruit afleiden, dat de aangevoerde lucht invloed zal

oefenen op de afscheiding. Leydig vond de waarneming van de

eigenaardige vorm der celkernen , door H. Meckel aangewezen
,

bevestigd bij het onderzoek van eenige dag-, avond- en nacht-

vlinders. De cellen zijn steeds kolossaal groot, 't geen reeds daaruit

blijkt, dat slechts 4 of 5 den omvang van het sericterium van

C'o.ss7fs vormen, en zelfs niet meer dan 2 dien van Vanessa Urii-

cae , Serlcaria dispar en Bomhyx Rubi. Leydig zag de cellen niet

zoo scherp begrensd, als Meckel; misschien bedacht hij niet,

dat de figuur van laatstgenoemden ideaal is. De kernen zijn

' Zie Mihrographie einiger Drüsenapparate der niederen Thiere , in Müller's

Archiv, 1846, s. 30 —35. Leydig, L.l. s. 467. Hij beliandelt die Nieren und

Serikterien in één hoofdstulc. Zij noemen de spintuigen van spinnen Arachni-

dium. Wellten naam moeten nu die van Hydrophili dragen ?
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takkig en komen overeen met die welke Leydig in de huidklie-

ren van de Bombyx Rubi. vond. Men zal er zich gemakkelijker

eeue voorstelling van maken nit afbeeldingen, dan door beschrij-

ving. Men zie onze fig. 11, die kerntakken of kanalen uit

een gedeelte van de' cel van favessa Urticae voorstelt (fig. 26

Meek.), en fig. 12, cene huidklier van Bombyx rubi. (fig. 12 A.

Leyd.) Be kernen zijn helder en schenen Leydig hol toe. Doch

laat ons nog even stilstaan bij den staart. Kon Lyonet er ter

naauvt^ernood zijne m.oiécules vinden, Meckel vond er zijne eigen-

aardige kernen, in de kliercellen, niet terug. Onze fig. 13 is

eene kopij van zijne 24»*^^ "het blinde einde van het sericterium

eener Tinea ^ als ideale lengtedoorsnede geteekend." a is ^o, tunica

prop-ia,SLn\\ het afgesneden einde, vrij boven de cellen bb uitste-

kend; c is de membrana iniima, die de holte, waarin de "gese-

cerneerde draad" d zit, bekleedt. Dat hier eene draad zou gese-

cerneerd zijn, is onaannemelijk, zij zal er door stolling van de

vloeistof ontstaan zijn, zoo als Lyonet ze ook vond, doch on-

spinbaar.

Ik zou verder dan mijn tegenwoordig doel gaan, als ik nog

over de scheikundige eigenschappen en over ziekelijke veranderin-

gen van vochten en organen, waarover in lateren tijd veel is ge-

schreven, ging spreken.' Ik wil slechts nog even opmerken,

dat uit het boven medegedeelde menige bijzonderheid van het

spinnen mag verklaard worden. Zoo verschilt de aard van het

spinsel niet zelden bij den aanvang, het midden en het einde

van den arbeid. Nu stel ik, dat eerst gesponnen kan zijn van

vloeistof, die in het ligchaam van het spinvat langer toefde en

meer verarbeid was: dat dan vocht gebezigd zal worden, dat

voor korten tijd uit de staart kwam en minder verarbeid is: dat

ten leste vocht wordt uitgestort, bijna zoo als het uit het blinde

einde in het ligchaam wordt uitgestort, ongeschikt als het is om

' Zie fio Qiiatvofagcs Etudes xur les maladies actuelles du Ter à Soie, l'ari.s,

1859. Nouvelles Recherches sur les maladies du T^er à Soie. 18G0. 4". En Cavali os

Les principales maladies des vers à soie. Genève, 1862. 8".
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draden te vormen. Meermalen leest men, dat de rups nu en dan

onder het maken van het cocon een poosje rust, en men voegt

er wel bij, dat dit geschiedt om, na de vermoeijenis, nieuwe

kracht te zamelen; —zou het niet aannemelijker zijn, om te

stellen, dat er tijd noodig is, om eene nieuwe secretie of nieuwe

stofmenging en aanvoer te bewerkstelligen ? Stellig antwoorden

kan ik niet, maar ik geef wenken, die zeer goed tot proefne-

mingen leiden kunnen.

Staan wij thans nog stil bij dien vorm van spintuigen van

rupsen, die meest overeenkomt met de tjpe van onze tweede

figuur, d. i. van vliesvleugeligen. Wij moeten hierover kort zijn,

niet alleen omdat ons woord reeds langer geworden is, dan wij

eerst bedoelden, maar voornamelijk, omdat wij er niet veel van

weten. Zij verdienen nog een veelzijdiger, vooral mikroskopisch

onderzoek. Onze achtste en negende figuur toonen dadelijk, dat

deze spintuigen noch de drie afdeelingen, noch de rigting van

de bogten der vroeger beschrevene (fig. 1 en 3 tot 7) aanbieden.

Wel loopt de uitvoerbuis, ^, in het oog en verschilt in niets van

de reeds bekende, maar eene grens te trekken tusschen het lig-

chaam en de staart is, althans uitwendig, onmogelijk. Het eenige,

wat nu en dan waarneembaar is, bestaat in verschil van dikte

en van kleur. De spinhuis van Saturnia Cyntlda (fig. 8) is overal

bijna even dik, althans aan het boven- en benedeneiude niet

noemenswaardig dunner. Bij meerdere turgescentie, dan dit voor-

werp toonde, is zelfs het stompe einde, ,y, ende daaropvolgende

hülsen dikker, dan het overige. Zoo was het ook bij S. Arrlndia. '

Vooral merkte ik dit op bij eene westindische rups, die ik als

vlinder niet ken, maar die mij eene Bomhyx schijnt te wezen. In

fig. 9 is h de buis, Uot ^ de verdere toestel, eerst losser gekronkeld

en dunner, dan digter ineengedrongen en dikker, terwijl het

einde geenzins, zoo als in de eerste t^qie, dun uitloopt, maar

1 Zie in dit Tijdschrift mijne Bijdrage tot de outleedl<undige kennis van

Saturnia Cynthia, dl. VI pi. 9, fig. 1—4, 6 en 7, terwijl fi^.ó V3i\\ S. Ar

r

india

is. Fig. 2 is liier overgenomen , als fig. 8.
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bij s afgerond zich vertoont. In dit voorwerp is de kleur van

het digtste en dikste gedeelte lichter geel, het middelste bruiner

en het dunnere geel met eene eenigzins violette tint. Hieruit i>;

nu wel geen bepaald resultaat te trekken, maar het duidt toch

op verschil van stof. In Bombyx Yaìna-mal heb ik de spinvaten

vrij gelijk aan die van Cynihia aangetroffen. Dat in deze type

de ludsen weerzijds tegen de maag aanliggen, grootendeels op

de rugzijde, terwijl eenige van de bovenste en de buis langs de

buikzijde verloopen, is duidelijk te zien in de boven bedoelde

vijfde figuur van 8. Arrindla.

Ik leg thans de pen neder met het verzoek aan mijne geëerde

medeleden van de Entomologische Vereeniging, om mij van hunne

gevondene of gekweekte rupsenen bijrupsen, in spiritus (jenever)

gedoode, spmvaardlge individuen te willen afstaan, voornamelijk

van de minder algemeen voorkomende soorten. Ik vertrouw, dat

ik, ook door die hulp gesteund, eerlang iets beters over het

spinnen en de spintuigen der insekten zal kunnen leveren, dan

dit woord. '

Groningen, Jan. 1864. ClAAS Mulder.

1 Sedert het bovenstaande ter perse was gezonden, had ik gelegenheid de

spintuigen van Saturnia Atlas ^ S. insularis eu Bomhyx trifenestrata te onder-

zoeken , De beide eersten vertoonen de type van Cynthia volkomen. De buis

is bij Atlas lang, de kronkels menigvuldig. In insularis zijn de spintuigen zeer

ontwikkeld. Ik had drie groepen van individuen; 1. met gevulde spijsbuis en

weinig gevulde spinvaten : 2. met zuiver ontledigde spijsbuis en opgezwollen

spintuigen. De ludsen van de beide zijden liggen zelfs nu en dan over elkaar,

en het darmkanaal is tot een buis ingekrompen. Deze rupsen zijn op het punt

van te zullen spinnen: 3. individuen, die meer of min het cocon voltooid had-

den. Zij moeten nog worden geänatomiseerd. Van trifenestrata is belangrijk,

dat op de buis eerst een ruimer ligchaam volgt, dat aan de type van B. mori

herinnert, doch weldra in ludsen van de tweede type overgaat, en eindigt in

zeer ineengedrongene en verwarde kronkels (staart?) De toestel is zeer lang.

Cl. M.


